
برای خرید از اور نیتورس تیبل هیچ شرط درآمدی وجود ندارد، برای ثبت نام در ما فقط باید ساکن یکی از شهرهای  

منطقه خدماتی ما باشید )ایمزبری، باکسفورد، بایفیلد، جورج تاون، گروولند، مریماک، نیوبوری، نیوبوری پورت، 

 رولی، سالزبری، ساوت همپتون یا وست نیوبوری(.
 

نام مهمان  ثبت»و سپس  «دریافت غذا»سایت ما بروید، روی  اگر هنوز مهمان اور نیبورس تیبل  نیستید، به وب

ما می توانیم شما را از طریق تلفن ثبت  نگران نباشید!. اگر به اینترنت یا کامپیوتر دسترسی ندارید، کلیک کنید «جدید

 ..۷۸۹۷-۸۹۹-۸۷۹. برای اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید: نام کنیم

؟ پس نیازی به ثبت نام مجدد نیست! وب سایت ما تمام اطالعات هستید تیبل مهمان اور نیبورسآیا شما در حال حاضر 

 .مورد نیاز برای ثبت سفارش پیکاپ کنار جاده را دارد

 پذیر است: امکان زیر های در مکان راکه فروشی کنار جادهتحویل خو 

Amesbury: Our Neighbors’ Table, 194 Main St., Amesbury  

  چهارشنبه تا شنبه ) برای دیدن ساعت ها به وب سایت مراجعه کنید( 

Newburyport: Newburyport Senior Center, 331 High St., Newburyport                      

صبح   00:11صبح الی    01پنجشنبه ها     

 $$ ذخیره کنید

 این تابستان!
 از اور نیبورس تیبل خرید کنید

 برای مواد غذایی رایگان هر هفته!
 هیچ شرط درآمدی برای خرید از ما وجود ندارد.

 

 غذاهای اضافی برای صبحانه و غذای چاشت

سپتامبر ۸جون تا  ۷۱

برنامه غذای چاشت  تابستانی اور نیبورس تیبل  به گونه ای طراحی شده است که به خانواده هایی که در منطقه 

خدماتی ما زندگی می کنند، دسترسی به صبحانه و غذاهای چاشت اضافی را ارائه دهد. ما در تالشیم تا به 

خانواده ها کمک کنیم تا اظفال فعال خود را که تابستان در خانه هستند تغذیه کنند. نیازی به ثبت نام در 

 واجد شرایط هستند. ONTبرنامه غذای چاشت تابستانی ما نیست، همه خانواده های ثبت نام شده 

داریم. این بدان معناست که سفارش خود را به تحویل در کنار جاده ما سفارش آنالین آسان و سیستم های 

 گیرید. کنید و برای تحویل گرفتن مواد غذایی خود در روز بعد وقت می صورت آنالین یا تلفنی ثبت می

 برای معلومات بیشتر مراجعه کنید:

www.ourneighborstable.org  


